Het goede leven en de vrije markt
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Wat aan de orde komt:
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Bij wijze van ‘inleiding’:
De vraag naar het goede leven en de vrije markt

Hoofdstuk 1
De vrije markt en het goede leven in meervoud:
vijf dimensies

❑
❑
❑
❑

Het ‘goede’
Het goede leven
Vrijheid
De vrije markt

❑ Martha Nussbaums
‘capability approach’
❑ Vijf dimensies goede
leven:
I. Relaties
II. Instituties
III. Lichaam
IV. Natuur
V. zin
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DEEL I HET GOEDE LEVEN: TOEN EN NU

Hoofdstuk 2 Plato en Aristoteles over
het goede leven. Waarom ‘edel handelen’
in het oude Griekenland niet samen kon
gaan met handel
Hoofdstuk 3 Het goede leven in het
christendom: onderweg naar een betere
wereld

Hoofdstuk 4 De moderniteit als project
van bevrijding (1): het autonome individu
❑ John Locke: Tweede
verhandeling over staatsbestuur
❑ Søren Kierkegaard: Vrees en
beven

Aristoteles’
Ethica

❑ Opkomst ‘homo aequalis’
❑ Waardering voor arbeid

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Verlichting
Reformatie
Locke
Kant
Existentialisme
Autonomie als ‘dat bepaal ik zelf wel
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Hoofdstuk 5 De moderniteit als project
van bevrijding (2): de beheersing van de
wereld

❑ Ratio en empirie
❑ Rationalisatie, neutralisatie en
beheersing van de natuur
❑ Techniek
❑ De rechtsstaat voor iedereen
❑ Tegenstrijdigheden van de
moderniteit

Hoofdstuk 6 De moderniteit en de
vrijemarkteconomie: het goede leven op
een vulkanische breuklijn

❑ Adam Smiths visioen: welvaart
door arbeid en handel
❑ Karl Marx’ analyse van opkomst
en ondergang van het kapitalisme
❑ Breuklijnen:
I. Dehumanisering
II. Ecologische uitputting
III. Financiële verstikking
❑ Joan Tronto over: buitensluiten
moraal in markteconomie
❑ Transactionalistische risico’s, de
free riders en de noodzaak van
inbedding van de markt

❑ Adam Smith: onderzoek naar de ard en
oorzaken van de rijkdom der naties
❑ Karl Marx: Kritiek op de politieke
economie
❑ Karl Marx en Friedrich Engels: Het
communistisch Manifest
❑ Joan Tronto: Caring democracy,
Markets, Equality, and Justice
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DEEL II VIJF DIMENSIES VAN HET GOEDE LEVEN
Hoofdstuk 7 mens in enkelvoud, mens in
meervoud: relaties

❑ Hegel: hoofdlijnen van de
rechtsfilosofie
❑ MacIntyre: na de deugd. Een
moraalfilosofisch onderzoek

❑ Als spiegel van onze
samenleving
❑ Opkomst en teruggang
Atomistisch mensbeeld:
❑ liberalisme
❑ Communitarisme
❑ Vriendschap: Aristoteles
❑ Goede samenwerking in
praktijken: MacIntyre
❑ Verzoening tussen individu
en gemeenschap: Hegel

❑ En de herontdekking van
relaties
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Hoofdstuk 8 De Januskop van
instituties
❑ Foucault: discipline, toezicht
en straf: de geboorte van de
gevangenis

❑ …en de ambivalente wereld
van instituties
❑ Instituties in samenhang:
gezin – rechtsstaat – markt
- onderwijs
❑ De cultuurruimte van
instituties: Angelsaksisch
versus Rijnlands
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Hoofdstuk 9 Het belichaamde zelf en het
goede leven
❑ Kant: fundering voor de metafysica van
de zeden
❑ Bentham: an introduction to the
principles of morals and legaslation
❑ Arendt: de menselijke conditie

❑ Herontdekking van het lichaam
❑ Fenomenologie van de behoefte:
natuur, cultuur en vrijheid
❑ Bentham: wending naar
lichamelijke behoefte in moderne
filosofie
❑ Freud: consumptie als
maskerade van de ziel
❑ Arendt: winst- en verliesrekening
van de consumptiesamenleving
❑ Lichaamsethiek in klassieke,
hedendaagse, joodse en oosterse
filosofie: stoa – thymotisch
streven – sabbath – hidoeistisch
opklimmen van de ziel
❑ Geestelijke zorg voor het lichaam
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Hoofdstuk 10 de kwetsbaarheid en
overmacht van de natuur

❑ Trump versus

❑ Alternatieve natuurervaring
Romantiek: Goethe en Blake
❑ Heidegger over wetenschap en
techniek
❑ Latour: radicaal-empiristische
kritiek op moderniteit
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Hoofdstuk 11 op zoek naar een zinvol leven

❑ Nussbaum: de breekbaarheid van het
goede

❑ Verlies transcendente orde:
Nietzsche en de dood van god
❑ Taylor: supernova van de
zinervaring
❑ Camus: anti-Nietzscheaans
nihilisme
❑ Martha Nussbaum en de
kwetsbaarheid van het goede
leven
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Par. 2. Vrijheid, de markt en het goede leven

Moderne economische leven: oneindige variatie aan keuzemogelijkheden

Keuze

Vraag: wat is leidend bij keuze

Dat wat ‘goed’ is

Uiteindelijk dus: idee van het goede leven
14

Basisvoorwaarde en essentieel onderdeel goede leven:
Vrijheid om zelf keuzes te maken

AUTONOOM ZIJN!

Kwestie:
❑ wat is vrijheid?
❑ Wat is een goed leven?
❑ Hoe verhouden vrijheid en het goede leven zich tot elkaar

Veronderstelt:

Z e l f verwerkelijking of
zelfbepaling
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Zelfbepaling
zelfverwerkelijking

individu identificeert zich
met eigengemaakte
uitgangspunten of redenen

Vraagt van subject:
❑ Zelfinzicht
❑ Jezelf spiegel voorhouden

Vereist VRIJHEID:
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Verhouding vrijheid
en autonomie

Mill: pleidooi individuele vrijheid

Berlin: nadere invulling begrip vrijheid:
❑ Positieve vrijheid
❑ Negatieve vrijheid
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Mill: voorvechter van de individuele vrijheid

Mill: “THE subject of this Essay is

not the so-called Liberty of the Will,
so unfortunately opposed to the
misnamed doctrine of Philosophical
Necessity;

Mill is het niet te doen om:
Vrijheid van de wil versus de noodzakelijkheid

but

https://www.youtube.com/watch?v=vCGtkDzELAI

Civil, or S o c i a l L i b e r t y :

Mill is het wel te doen om:
❑ Sociale Vrijheid

the nature and limits of the power
which can be legitimately exercised
by society over the individual”.

❑ Onderzoek aard en grenzen van macht die
staat/samenleving kan uitoefenen op
individu (de burger)
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“The only freedom which

deserves the name is
that of pursuing our own
good in our own way,

so long as we do not
attempt to deprive others
of theirs, or impede their
efforts to obtain it.
Each is the proper
guardian of his own
health, whether bodily, or
mental or spiritual”.

Koppeling: autonomie aan (sociale) vrijheid
= jouw persoonlijke autonomie als individuele burger in een staat

persoonlijk leven zo kunnen leiden als we zelf willen,
zonder beperkingen en belemmeringen,
[Schadebeginsel:]

zolang we daarmee anderen niet:
❑ hun levensstijl ontzeggen of
❑ hun streven dwarsbomen
Ieder is de ‘voogd’ van zijn eigen gezondheid; zowel fysiek als
mentaal (of spiritueel)
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John Stuart Mill
(1806-1873)
Drietal centrale
concepten:
❑ Sociale vrijheid
❑ Schadebeginsel
❑ Vrijheid van
meningsuiting
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De context van
gedachtegoed
Mill:
De Verlichting
Hoofdstuk 4, p.95 ev
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Karakterisering Verlichting aan hand citaat I. Kant:

22 april 1724 - 12 februari 1804
'Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft.
Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder de leiding van een ander.
Men heeft deze onmondigheid aan zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak ervan niet in een gebrek aan
verstand, maar in een gebrek aan vastberadenheid en moed ligt, zich van zijn verstand zonder de leiding
van een ander te bedienen.
Sapere aude: Heb de moed, je van je eigen verstand te bedienen! Is derhalve de zinspreuk van de
Verlichting.'
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Karakteristieken Verlichting

De term Verlichting verwijst naar het licht der rede dat schijnt in de duisternis van de
Middeleeuwen.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
✓
✓
❑
✓
✓
❑
✓
✓

Intellectuele stroming (bloei 17e en 18e eeuw in Europa)
Afzetten tegen kerk en autoriteiten
Mens moet zichzelf bevrijden van ‘zelfopgelegde onwetendheid’ (Kant)
proces van secularisering (= afname van de publieke betekenis van geloof en kerk): rol
van religie op het gebied van de moraal en wetenschap wordt teruggedrongen.
Religiekritiek is een van de pijlers van de Verlichting
kritische en een constructieve kant:
Kritische zijde bekritiseert georganiseerde geloof in bijvoorbeeld een kerk en
onredelijkheid
Constructieve kant gaat over het zoeken naar nieuwe kennis, vooral wetenschappelijke
kennis, en naar nieuwe samenlevingsvormen met als idealen rechtvaardigheid,
democratie en mensenrechten.
Twee kernwaarden:
tolerantie voor ideeën
Strijd tegen onderdrukking
Onderscheid:
vroege, radicale Verlichting (Spinoza): a- en anti-religieuze, atheïstische stroming.
gematigde Verlichting: religie gemoderniseerd en verwaterd; geen obstakel voor
vooruitgang
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Humanisme, Verlichting en de rede
❑ Verlichting volgt op Wetenschappelijke Revolutie (17e eeuw)
❑ Impact Verlichting op (hedendaagse) westerse samenleving:
Enerzijds:
➢ Steunen op wetenschap en technologie
➢ Belang mensenrechten en democratie anderzijds
Anderzijds:

➢ Bracht de homo economicus voort (p.32)
➢ Bracht het utilitarisme voort (‘felicific calculus’: “alles is calculeerbaar geworden”; p.239)
➢ Soms worden oorlogen en verschrikkingen van Holocaust echter juist toegedicht aan idealen
Verlichting
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TAAK OVERHEID – RECHTSSTAAT
- INSTITUTIE -

Zo groot mogelijke vrijheid voor individu

Dat betekent dus:

Januskop Instituties: onmisbaar en
bedreiging tegelijkertijd; p. 201

primaire taak overheid: deze vrijheid waarborgen.
De staat heeft: geweldsmonopolie
Enige geoorloofde reden toepassing geweld op
individu: individuen te beschermen tegen andere
individuen, zoals rovers, moordenaars en
verkrachters.

schade beginsel: alles mag, zolang je anderen maar
geen fysieke schade toebrengt.
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Liberalisme paternalisme

De moderniteit als project van bevrijding:
a. Het autonome individu; hst.4, p.95 ev
b. Beheersing van de wereld; hst.5, p.117 ev

menselijke neiging
❑ Baas willen zijn
❑ Iemand de baas laten zijn

Culturele antropologie laat
zien: er bestaat geen
cultuur waar vrijheid van
het individu centraal staat

Mills pleidooi voor
individualisme is
dan ook uniek.

Paternalisme = individu wordt door andere
individuen, een groep of de staat verplicht
dingen te doen of te laten tegen zijn of haar wil.
vaak goed bedoeld, maar dringt mensen ook
zaken op die tegen hun wil zijn en berokkent
daarmee leed (zorg en bemoeizucht liggen
dicht bij elklaar)
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De donkere kant van de
JANUSKOP:
Paternalisme:
Probleem democratie:
Tirannie van de meerderheid
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De actualiteit van Mill:
vrijheid van
meningsuiting

Mill pleit voor: zo groot mogelijke vrijheid
van meningsuiting,
zelfs wanneer dit anderen
mentaal pijn kan doen en kan
kwetsen of beledigen.

De staat:
dient zich niet te mengen in vrije meningsuiting van individuen, zolang er geen
sprake is van fysiek geweld of het dreigen daarmee.
Schadebeginsel:
Betreft alleen F Y S I E K

LEED

Als mentaal leed ook wordt meegerekend in het schadebeginsel,
wordt de vrijheid van meningsuiting te ernstig beperkt.
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Mill en onze wetgeving

groot
mogelijke vrijheid
van
meningsuiting,
Mill pleit voor: zo

zelfs wanneer dit anderen
mentaal pijn kan doen en kan
kwetsen of beledigen.

Maar Nederlandse wetgeving:
Enerzijds garantie vrijheid van meningsuiting

Anderzijds:
❑ Spanning met artikel 1 van de grondwet
Bovendien:
❑ Onze huidige wetgeving past wel dergelijke
mentale schadebeginselen toe:
waaronder belediging en smaad (Strafrecht
Artikel 261)
❑ discussie over de vraag of ‘aanzetten tot
intolerantie’ ook niet ‘getolereerd’ mag
worden
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Conflict: vrijheid –
autoriteit

vrijheid

Sociale
vrijheid
betreft aard en grens van macht van
maatschappij/staat die zij over
individu mag uitoefenen.

autoriteit
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Conflict vrijheid en
autoriteit

Conflict vrijheid en autoriteit
(van de staat)

Er moest grens komen aan de macht die de politiek leiders uit
konden oefenen
Deze limiet was:
de vrijheid

Mill: “[D]e enige reden waarom men rechtmatig macht kan

uitoefenen over enig lid van een beschaafde samenleving,
tegen zijn zin, (is)
de zorg dat anderen geen schade wordt toegebracht.

Iemands eigen welzijn, hetzij fysiek, hetzij moreel, is geen
voldoende rechtsgrond.”
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Men probeerde deze v r i j h e i d o p t w e e
manieren te verwezenlijken:
❑ ten eerste door erkenning van bepaalde
mate van 'immuniteit', die de basis legden
voor politieke vrijheden en rechten,

Grondrechten
- Klassieke en Sociale Grondrechten
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/ho
ofdstuk_1_grondrechten

❑ ten tweede door bestuurs-(her)vormingen,
waardoor de macht een bepaalde mate van
toestemming van de bevolking nodig had
Parlementaire democratie

Leidde tot
tijd waarin mensen het 'niet langer
natuurlijk noodzakelijk achtten dat hun
leiders een onafhankelijke macht
vormde, die aan hen tegengestelde
belangen hadden‘:

geboorte (parlementaire)
democratie: bevolking ging
vanaf nu haar leiders voorzien van
tijdelijk mandaat, wat ervoor moest
zorgen dat belangen van leiders en
bevolking vanaf nu overeenkwamen.

Daarmee nam volk de macht in eigen
hand.

Dit was echter niet geheel zonder
problemen.
32

Tirannie van de meerderheid
Politieke inrichting van de maatschappij dient individu:
❑ niet alleen te beschermen tegen mogelijke tirannie politiek leider(s), maar
❑ ook tegen tirannie heersende opvattingen – ‘tirannie van de meerderheid’
Risico democratie:

meerderheid die via wet aan minderheid hun
opvattingen en lifestyle dwingend oplegt, zonder
rekening met die minderheid te houden.
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Kortom:

balans
mate waarin maatschappij
zich met individu mag
bemoeien

individuele onafhankelijkheid

Er dient dus gevonden te worden:

balans
recht tot interventie of
bemoeizucht van maatschappij

‘vrije’ ruimte van individu;
ruimte waarin de maatschappij
niet sturend aanwezig mag zijn
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Het privé-domein

Omwille van balans s t e l r e g e l :
‘het enige doel waarvoor m e n s h e i d gerechtigd is, collectief of individueel, zich
in te mengen in h a n d e l i n g s v r i j h e i d v a n h a a r l e d e n , is om:

zichzelf

te beschermen’

Eerste g r e n s v a n d e m a c h t

ligt bij ‘d w a n g ’:

Bedoeld voor bescherming privésfeer
deel menselijk handelen en bewustzijn dat alleen individu aangaat, of dat
anderen aangaat indien zij vrijwillig instemmen met de betreffende
handelingen.

Dit privégebied = terrein menselijke vrijheid.
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Afbakening van dit privégebied zorgt voor de volgende
vrijheden:
❑ vrijheid van geweten,
❑ vrijheid van keuze en onderzoek, – het recht op het
kiezen van een eigen levensplan – en
❑ vrijheid van vereniging; zolang dit alles geen schade
veroorzaakt, of dreigt te veroorzaken, aan anderen.
Een samenleving waarin deze vrijheden niet gerespecteerd
worden, is niet vrij.
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Het genie: het uitgesproken individu
De Übermensch van
Nietzsche

De volgende vraag die Mill zichzelf stelt
Betekenen voorgaande vrijheden ook:

leden van de maatschappij mogen naar hun overtuiging handelen, voor zover dit geen
fysieke of morele schade aan anderen berokkent
37

Omdat:
❑ de mens niet feilloos is, en
❑ zijn waarheden dikwijls slechts
gedeeltelijke waarheden zijn,
is d i v e r s i t e i t v a n
verkondigde meningen
gewenst
Daaruit volgt:
dat door individu verkozen levenspad,
gebaseerd op uiteenlopende
overtuigingen, divers in verschijning zou
moeten zijn, zodat:
een ieder waardigheid van
zijn levenswijze kan
aantonen

Op deze manier kan de mens zijn
individualiteit tonen.

Ook hier is het gevaar weer:
38

waarachtige individualiteit
komt onder druk te staan van
maatschappij.
maatschappij laat zich al snel
verleiden afwijkende
levenswijzen als ‘waardeloos’
te beschouwen, en op deze
manier experiment en
progressie bij voorbaat te
dwarsbomen.

FOUCAULT
❑ Disciplinering leidt tot normalisering; p. 208 ev
❑ PANOPTICON; p.414 ev
39

Mill is dus een ware
voorvechter van:
uitgesproken individu (De
‘GENIUS’).

Excentrieke individu = ruggengraat
samenleving; sterke natuur waarop de
maatschappij drijft.

Het is degene die het lef heeft om gehoor te
geven aan ‘be different’

I insist thus emphatically on the importance

genius

of
, and the necessity of
allowing it to unfold itself freely both in
thought and in practice, being well aware
that no one will deny the position in theory,
but knowing also that almost every one, in
reality, is totally indifferent to it
40

Vergelijking tussen de menselijke natuur en een boom:
Mens
geen machine die gebouwd wordt aan de hand van een blauwdruk, en daardoor een
voorgeschreven functie vervult,
Maar:
boom, die uitbundig alle kanten uitdijt
41

Plichten

Privégebied niet alleen een recht van individu,
maar:
Brengt ook bepaalde plichten met zich mee
• Ten eerste m o e t een ieder die bescherming
geniet van de samenleving zich ervan
onthouden schade aan de
maatschappij te berokkenen.
• Ten tweede d i e n t ieder individu zijn deel bij
te dragen aan het werk en andere offers die nodig
zijn de leden van de s a m e n l e v i n g t e
beschermen tegen schade
(bijvoorbeeld in geval van oorlog).
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Mill moest niets weten van
‘

zelfzuchtige onverschilligheid’

Noodzakelijk:

meer mensen belangeloos de belangen van anderen behartigen
“Human beings owe to each

other help to distinguish the
better from the worse,
and encouragement to choose
the former and avoid the
latter.”

Er kan hierbij geen sprake zijn van d w a n g
Individu bepaalt in laatste instantie zelf hoe hij zijn
tijd en middelen besteedt.

Gevaar: ‘morele politie’

de term staat voor: mensen die
op dwingende manier hun idee
over wat het goede is op willen
dringen

die inbreuk maakt op individuele vrijheid,
voortdurend op de loer ligt.
43

De morele politie:

44

Berlin (1909-1997): positieve en negatieve vrijheid

De kwestie die Berlin aan orde stelt
❑ GEHOORZAAMHEID EN DWANG
❑ Grondleggers moderne rechtsstaat eenzijdig belangstelling voor negatieve
vrijheid
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religie

Vrij zijn tot iets
te doen

positief

meningsuiting
e
n

negatief

Is zowel

VRIJHEID

moet

z
o
d
a
t

I
s
o
n
s

Vrij zijn van iets
Onderdrukking

Afgebakend zijn

Iedereen
optimale
vrijheid heeft

armoede

Hoogste ideaal
En onze

Grootste bron
van conflicten
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Freedom in the World 2019 Map

https://nos.nl/75jaarbevrijding/bericht/2300208-terugkijken-bevrijdingsjournaals-d-day.html
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map
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twee verschillende
opvattingen over vrijheid:

Negatieve
vrijheid
Positieve
vrijheid

•domein waarbinnen het aan het subject wordt overgelaten
of zou moeten worden overgelaten, te doen of te zijn wat in
zijn vermogen ligt, z o n d e r t u s s e n k o m s t v a n

andere

personen.

•‘vrij zijn van’.

• Meester zijn over het eigen bestaan. Het gaat hier om het
vermogen eigen bestaan te sturen.
•‘vrij zijn tot’; in staat zijn tot’.

49

IS DE MENS IN STAAT TOT
GEHOORZAAMHEID ZONDER DWANG?
Kan de mens negatieve vrijheid wel aan?

50

In belang van vrijheid:

noodzakelijk te zorgen voor
wettelijke
afbakening
privédomein,
waarmee er scheiding tot
stand komt tussen:
❑ privéleven en

❑ het openbaar gezag

Via bv:
❑ Grondrechten
❑ Onvervreemdbare
rechten van
Locke: life, liberty
and property
(p.103)
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Invulling politieke vrijheid leidde tot scheiding twee sferen:
❑ Privésfeer
❑ Publieke sfeer
Grondleggers moderne
rechtsstaat vooral oog voor:
NEGATIEVE VRIJHEID

❑
❑
❑
➢
❑

Vrijheid werd ingevuld als negatieve vrijheid
Dwang is het ‘kwade’
De staat heeft als taak:
Zorgen voor ruimte en veiligheid voor het ‘uitgesproken individu’ (Mill)
Bescherming tegen een staat die zich te veel bemoeit met privé-leven burger

Koppeling ‘negatieve vrijheid’ aan opvattingen Mill over vrijheid
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'Negatieve' opvatting van vrijheid steeds meer gemeengoed geworden
Terwijl:

‘Positieve' opvatting van vrijheid steeds meer in diskrediet geraakt

Positieve vrijheid = VRIJHEID TOT
verschaffing van middelen of mogelijkheden voor
verwezenlijking van vrijheid zo concreet mogelijk te
maken.

komt voort uit wens van individu om meester over zichzelf te zijn.
In Berlin's woorden:
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Hoewel: opvattingen van 'negatieve' en 'positieve' vrijheid verbonden zijn
stelt Berlin:
dat beide opvattingen zich in verschillende richtingen hebben ontwikkeld, totdat zij
uiteindelijk met elkaar in conflict kwamen

Verbondenheid
negatieve en
positieve
vrijheid

Positieve
vrijheid

Negatieve
vrijheid
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Rechtvaardiging
interventie

Het punt is

het 'meester over zichzelf kunnen zijn’, kan geïdentificeerd worden
met:

het ‘naar-een-hoger-'niveau’-tillen’ van (iemands) vrijheid.
In dat geval wordt het mogelijk:
i n t e r v e n t i e s te rechtvaardigen om anderen de kans te geven
zichzelf te verheffen.
Zo kan men verplichting opleggen onderwijs te volgen,

hetgeen vervolgens gelegitimeerd wordt door:
Wenselijkheid van ‘scheppen gelijke kansen’
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Met dergelijke maatregelen
Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn
kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo
(niveau 2 of hoger).
De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs gevolgd hebben in de
uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal
onderwijs. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht

wil men i e d e r e e n k a n s g e v e n zichzelf te ontwikkelen, 'meester over zichzelf te
zijn’.

Vooronderstelling bij LEERPLICHT: kind weet nog wat het UITEINDELIJK wil, aangezien het
'redelijkheid' mist datgene te kiezen wat uiteindelijk zijn vrijheid zou vergroten.
Gedachte is: 'verheven' kind zou uiteindelijk dwangmatig onderwijs omarmen, indien het zou
weten wat in zijn eigen belang zou zijn.
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Het genie van Mill is volgens Berlin alleen mogelijk dankzij positieve vrijheid (dus: binnen
de ruimte die door wet geboden wordt)
Daarvoor is vereist en gerechtvaardigd:

dwang (bv. leerplicht) wordt uitgeoefend
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p.19
Thema: goede leven in relatie tot wereld waarin we nu leven
Speciale aandacht voor ontwikkeling markteconomie
Omdat:
Drukt groot stempel op ons leven en ons idee van vrijheid
Markteconomie: vanzelfsprekende context waarin we ons
leven vormgeven en waarin we menen vrij te zijn

Keuzes worden beïnvloed:
❑ Reclame
❑ Keuzes van anderen
❑ Beeldvorming in (sociale) media over geluk en succes
❑ Echochamber en filter bubbles
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Slaaf van de consumptiemaatschappij?
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De vrije markt – maar is de burger ook vrij?

60

Echo chamber:

Bubble filter:
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Al in 19e eeuw kritiek op ‘vrijheid’ die vrije
markt zou bieden:
De vrijheid kwam ten goede aan gegoede
burgerij; de arme ‘fabrieksarbeider’
profiteerde er niet van
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Zestiger jaren 20e eeuw nieuwe golf van kritiek op ‘vrije markt
Huidig economisch systeem doet vrijheid en geluk teniet
Manier van vrijheid uitleven in de ‘economie’:
❑ Mateloosheid
❑ Bedreiging leven op aarde

Ons huidig economisch systeem geen vanzelfsprekendheid en
staat ter discussie
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Systematische reflectie over:

p.20

Goede leven in context vrije markt
❑ Werpt enerzijds vragen op en brengt tegenspraken
aan het licht
Anderzijds ook:

❑ Kritisch nadenken over de idealen die we najagen en
de manier waarop die uitwerken in de concrete
wereld waarin we leven en waarbinnen we keuzes
maken

Hoe komt onze vrijheid eruit te zien in:
❑ context van de vrije markt
En
❑ wat gebeurt er daarbij met de invulling van het goede leven
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p.20
Par.3. Wat is het goede leven?
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Goede: genot of geluk (Aristoteles)
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p.21

Varia aan ethische posities die evenzovele invullingen geven aan goede of geslaagde leven:
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Par.4. Filosoferen over het goede leven en de vrije markt

Centrale vraag:

p.21

Wat is het goede leven

en
brengt de vrije markt – kerndomein moderne samenleving –

ons daar dichterbij of voert ze ons er juist vandaan?
En, als de huidige vrije markt en het goede leven niet altijd
samen opgaan,

hoe kunnen we dan inzichten ontwikkelen die hen wel
meer op één lijn brengen?
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Uitgangspunt:

V r i j e m a r k t nauw verbonden met:
❑moder ne samenleving
❑ Centrale ontwikkeling moderne tijd: b e v r i j d i n g v a n i n d i v i d u
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p.21/22

Verhouding goede leven en de vrije markt

Wijsgerig onderzoek via twee takken van de filosofie:
❑ Historische filosofie

Visie van denkers vanuit hun context

Weten-dat-kennis

❑ Systematische filosofie

Eigen onderzoek: formulering
adequate vragen en onderbouwde
‘antwoorden’

Weten-hoe-kennis

❑ Aangevuld met:
cultuurfilosofie

Verheldering onze eigen
bestaanservaring
via afzetten eerdere fasen in onze
cultuur
70

p.22

Opbouw HET GOEDE LEVEN EN DE VRIJE MARKT:

Hoofdstuk 1

Uitwerking systematisch-filosofische vraag naar: HET GOEDE LEVEN
Bepaling goede leven moet zich rekenschap geven van
VIJF ELEMENTAIRE DIMENSIES VAN HET MENSELIJK BESTAAN
- B E S T A A N S V O O R W A A R D E N -:
1. Relaties
2. Instituties
3. Het lichaam
4. De natuur

5. zin
71

p.23

Hoofdstuk 2 t/m 6:

Overwegend cultuurfilosofische inslag
Zicht krijgen op historisch karakter van de VRIJE
MARKT die
Wezenlijk verbonden is met
ontstaansgeschiedenis van onze moderne

tijd
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p.24

Hoofdstuk 2 en 3

Inzicht verkrijgen in eigene moderne tijd
Door:

Stil te staan bij twee eerdere fases van onze westerse
cultuur (klassieke oudheid – joods-christelijke
middeleeuwse wereld)
Hoofdstuk 2

Begrip goede leven in oude Griekenland
Aristoteles’ deugdethiek – verbonden met polis.
Centraal hierin: aristocratisch
levensideaal

Hoofdstuk 3

Begrip goede leven in joods-christelijke traditie
Belang van de steden: burgerlijke cultuur -> vroege
versie ‘vrije markt’
73

Hoofdstuk 4 en 5

Centrale kenmerken moderniteit
Echte geboortegrond moderne vrije
markt
Proces modernisering: draait om BEVRIJDING VAN DE
MENS

Problematisch:
gehanteerde abstracte vrijheidsbegrip ontwikkelt zich
in context vrije markt op een manier die:
❑ aan vijf bestaanscondities onvoldoende recht doet en
❑ Daarmee ondermijnend voor het goede leven
74

Hoofdstuk 6

Problematische karakter moderne vrije markt

DEEL II
Hoofdstuk 7 t/m 11

Spanningen en tegenstrijdigheden tussen

de vijf dimensies goede leven
en
manier waarop onze vrijheid zich mede in de context van de vrije
markt verwerkelijkt
WAT BETEKENT DE MANIER WAAROP ONZE VRIJHEID GESTALTE
KRIJGT IN DE VRIJE MARKT VOOR ONZE VERHOUDING TOT:
❑ MEDEMENSEN
❑ INSTITUTIES
❑ EIGEN LICHAAM
❑ NATUUR
❑ ERVARING VAN ZIN
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p.25

Hoofstuk 1 De vrije markt en het goede leven in meervoud: vijf dimensies
Par.1 De mens, de vraag naar het goede leven in de filosofie

Kenmerken van de mens:
❑ Vragen stellen
❑ Zich-tot-zichzelf-verhouden
❑ Vermogen tot uitdrukken in TEKENS

❑ Geest
❑ zelfbewustzijn
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Vragen stellen
Filosofie is het lot van de mens
Omdat:
Mens is denkend dier

Dus: ‘stellen van
vragen’ kenmerkend
voor de mens

Ook het vragen naar
het goede leven
77

Augustinus van Hippo – 354-430

Quaestio mihi factus sum

78
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p.26

Verhouding tot zichzelf-in-de-wereld

Kenmerkend voor de mens:
Een wezen dat zich tot

❑ zichzelf kan verhouden
❑ Zichzelf-in-de-wereld kan verhouden

Het is menseigen dat subject en
object stuivertje wisselen

Schatplichtig aan MERLEAU PONTY
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In voorgaande inzichten van Merleau Ponty herkenbaar:

Het subject ervaart eerst gestructureerde eenheden
waarbinnen vervolgens eigenheden verschijnen

De beleefde wereld is geen wereld van objecten

Maar een zogenaamd:
FENOMENAAL VELD

De Belichaming van het
zelf; p.226
Je hébt niet alleen een
lichaam; je bént ook een
lichaam.

Daarom noemt MerleauPonty het lichaam een
‘subject-object’, of een

geïncarneerd
s u b j e c t ’.
‘
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Vervolg MERLEAU PONTY:

Fenomenale veld op eigen wijze gestructureerd rond drie polen:

❑ IK

❑ ANDER
❑ WAARGENOMEN WERELD
De mens =

een-subject-,
“verzonken–in-zijn-lichaam–enverwikkeld-in-de-wereld”
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Vermogen tot uitdrukking in tekens

Ander kenmerk van de mens:

karakteristiek voor de eigensoortigheid
van de mens:
❑ Geest
❑ Taal

Het TOT-ZICHZELF-VERHOUDEN wordt tot uitdrukking gebracht in TEKENS;
TAAL; SYMBOLEN
83

Taal mens:

Animale taal:

❑ beschikt over taal die taal
analyseert: Syntaxis
(grammatica) en semantiek
(betekenisleer)

❑ vitaal relevante
communicatie.

❑ overstijgt strikt vitale
❑ Overstijgt het hic et nunc
❑ afstand nemen directe
behoeften.
❑ Met taal bewegen we ons in
ruimte en tijd.
❑ ‘moet’ door opvoeding
aangeleerd worden. Van
generatie op generatie
doorgegeven.
❑ cultuurgebonden en is dus
voor ontwikkelijking vatbaar.wijsgerige antropologie 2014-2015 II

❑ gebonden aan directe
situatie
❑ bestaat uit
rechtstreekse,
eenduidige uitingen
❑ Communicatie:
doorseinen van vast of
geijkte signalen die
betrekking hebben op
de onmiddellijke
behoeften (situaties).
❑ Dierlijke communicatie
erfelijk en aangeboren
❑ van generatie op
84
generatie onveranderd.

Functies taal:
❑ discussiëren
❑ dialoog aangaan
❑ redeneren
❑ expressieve functie.

Bewust – vaak ook onbewust – worden emoties openbaar doorheen het spreken.

❑ conatieve functie (conatus= poging/onderneming).
Er wordt gepoogd in te spelen op het sentiment van de toehoorder.

De ‘gewiekste’ politicus weet emoties van haar/zijn mogelijk electoraat goed te bespelen: ‘De criminaliteit rijst
schrikbarend akelig de pan uit’; ‘Nederland moet op slot willen we de stikstofcrisis de baas worden!’; Ook in de
reclamewereld wordt deze conatieve functie van taal uitgebuit: ‘Roken veroudert uw huid’ (zou de huid niet
verouderen als we niet zouden roken…?).

❑ performatieve of bewerkstelligende functie van taal.
Woorden krijgen een bindende functie: doen van belofte.

❑ In rituelen kom je ook deze performatieve functie tegen.
❑ Wie bekend is met bijvoorbeeld scouting weet dat installatieplechtigheden zijn.
❑ Een ander voorbeeld is als een ‘stel’ elkaar op het gemeentehuis het ja-woord geeft. Dit ja-woord
bindt de een aan de ander.

wijsgerige antropologie 2014-2015 II
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De (geschreven) taal heeft een evolutie
doorgemaakt in drie fasen:
Evolutie van zeer concreet en eenduidig naar steeds abstracter en
meerduidig

wijsgerige antropologie 2014-2015 II
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fase een is de fase van de pictogrammen
(signes-choses).
geschreven beeld weergave welbepaald concreet object
Het ‘geschreven beeld’ van de ster, verwees naar de concrete ster.
De Japanse karakters lijken hier ook op.

wijsgerige antropologie 2014-2015 II
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Dan volgt de fase van de ideogrammen (signes-mots).
tekens geven ideeën weer
Uiting geven aan wat niet onmiddellijk aan concrete voorwerpen beantwoordde, zoals
werkwoorden en abstracte gedachten.
De getekende ster verwees niet enkel naar de concrete ster, maar kon evenzeer ‘hoogte’ en
‘hemel’ betekenen.

wijsgerige antropologie 2014-2015 II
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Laatste fase: fase van de ‘signes-sons’.
In de laatste fase ontstond: fonetisch schrift
(‘foneem’ = vaste klankeenheid).
❑ band tussen hetgeen geschreven wordt en het concrete
afwezig.
❑ Geschreven tekens dienen louter nog voor weergave van
een klank of lettergreep.
❑ Onze geschreven tekens dienen enkel nog om klanken
(klinkers en medeklinkers), die we onderling verbinden
tot zinvolle woorden, weer te geven.

Zo telt bijvoorbeeld het woord ‘v a d e r’ vijf
‘fonemen’ (foneem=vaste klankeenheid) die
samengevoegd worden tot een betekenisvol
woord.

wijsgerige antropologie 2014-2015 II
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p.27
Ander kenmerk van de mens:

Het TOT-ZICHZELF-VERHOUDEN wordt tot uitdrukking gebracht in TEKENS;
TAAL; SYMBOLEN
ANIMAL SYMBOLICUM
“By ‘symbolic form’ I mean that energy of the spirit through which a mental
meaning-content i s a t t a c h e d t o a sensual sign and inwardly
dedicated to this sign. In this sense l a n g u a g e , the m y t h i c a l r e l i g i o u s w o r l d , and the a r t s each present us with a
particular symbolic form.

For in them all we see the mark of the basic phenomenon:
our consciousness is not satisfied to simply receive impressions from the
outside,
but rather: it permeates each impression with a free activity of expression.
In what we call the objective reality of things we are thus confronted with:
Ernst Cassirer 1874-1945

a world of self-created signs and images.” (“Der Begriff der Symbolischen
Form im Aufbau der Geisteswissenschaften”)
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Cassirer’s antropologisch verschil
Gebaseerd op inzichten van bioloog: Johannes von Uexküll

Jo h a n n e s
argued:

vo n

U e x k ü l l ’s Umwelt und Innenwelt der Tiere (1909)

Evolutionaire biologie has taken too far the view:
animal parts and functions develop as a response to environmental
factors.
von
Uexküll
vervangt visie ‘evolutionaire biologie’ door:
In its
place
“f u n c t i o n a l c i r c l e ” of animal activity, which identifies the
i n t e r a c t i o n of distinct receptor and effector systems.
Animals:
❑ not simply reacting to the environment as it presents itself in sensory stimuli.
❑ adapt themselves, consciously and unconsciously, to their environments
❑ sometimes with clear signs of intelligence and insight.
❑ Different animals use diverse and sometimes highly complex s y s t e m s o f
s i g n a l s to better respond and manipulate their environments to their
advantage

Uexküll, Jakob Johann Baron von,
(1864-1944)

Cassirer
Cassirerthinks
thinks this theory makes good sense of the animal world as

a corrective to a too-simple version of evolution,
but doubts this can be applied to humans
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Over and above the signals received and expressed by a n i m a l s ,

human beings

evolved to use: s y m b o l s to make their world meaningful.
S a m e r i n g i n g o f t h e
would not be considered by man:

b e l l

a p h y s i c a l s i g n a l so much as a
s y m b o l w h o s e m e a n i n g
t r a n s c e n d s its real, concrete
stimulation.

For
man
Voor
de

mens:

a bell does not indicate simply that food is
coming,
but induces him to wonder why that bell
might
❑
❑
❑
❑

indicate food, or
perhaps whether an exam is over, or
the fulfillment of a sacrament, or that
someone is on the telephone.
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In tegenstelling tot het dier, kenmerkt de mens zich door:

None of those
symbols would lead
n e c e s s a r i l y to a
response
in the way the
conditioned dog
salivates at the bell.

They instead
prompt a range of

freely
creative
responses in
human
k n o w e r s within
distinct spheres of
meaning:
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Symbols — in the proper sense of this term — cannot be reduced to mere signals.
two different universes of discourse

operators
sort of physical or
substantial being

signaal
part of the physical
world of being

❑ Eendimensionaal
❑ eenduidig

designators
have only a
functional value

symbool
part of the human
world of meaning

❑ Meerdimensionaal
❑ meerduidig
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De mens leeft in een nieuwe dimensie van de werkelijkheid:

Between straightforward reception of physical stimuli and the expression of an inner
world lies, for Cassirer: the symbolic system:
“This new acquisition t r a n s f o r m s

the whole of human life. A s c o m p a r e d
w i t h the other animals man lives not merely in a broader reality; he lives, so to
speak, in a new dimension of reality” (Essay on Man 24).

Symbolische vormen gedeeld
met andere mensen: religie,
kunst, moraal
De enkeling hoeft zich maar te
voegen en weg
‘reflexiviteitsstress’.
p.28
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Symbolic dimension of
carries him or her above

the person

the e f f e c t o r - r e c e p t o r w o r l d of
environmental facts and subjective responses.

He or she lives instead in
a world of possibilities, imaginations, fantasy,
and dreams.

Cassirer thinks: there is a wider network of
forms that enable a far richer engagement
between subject and object than reason could
produce:

“Hence, instead of defining

e f f e c t o r - r e c e p t o r w o r l d of
environmental facts and subjective responses.

man as an animal rationale, we
should define him as an animal
symbolicum” (Essay on Man 26).
p.27
96

p.27

Last en lust van vermogen van tot-zichzelf-in-de-wereld-verhouden:
Keuzestress:
Reflexiviteits-stress
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De ezel van BURIDAN
-1301-1358-

https://verkenjegeest.com/mensen-als-de-ezel-vanburidan/
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Uitwegen voor de reflexiviteitsstress:
❑ Pyrrhonisme (ataraxia)

❑ En
❑ Foundationalisme en coherentisme
❑ Symbolische vormen
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Na dood Aristoteles
Kwam scepticisme op:

Twee varianten:

Scepticisme van de
‘Academie’
Pyrronisme

100

Kerngedachte pyrronistische
problematiek: kentheoretisch
(epistemologisch) van aard:
onmogelijk voor eindige
wezens zoals de mens om

verantwoorde

overtuigingen te hebben

Op zoektocht naar kennis komen we d r i e
‘obstakels’ tegen:
agrippa’s trilemma.
101

Kerngedachte achter uitdaging scepticisme

Involving j u s t i f i c a t i o n condition on knowledge.
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Klassieke definitie van kennis:
Noodzakelijke voorwaarden voor kennis:
❑ waar
❑ overtuiging
❑ rechtvaardiging

Probleem is rechtvaardiging, want:

Agrippa’s trilemma
1.
2.
3.

Hypothesis
Infinite Regress
Circular Reasoning

- Petitio principii -

1 t/m 3 leiden niet tot afdoende
rechtvaardiging

❑ Any line of justificatory argument will
terminate in undefended and, thereby,
arbitrary assumption or
❑ Any line of justificatory argument will
regress from belief to belief endlessly
❑ circle back such that some belief in it
supports that very same belief.
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Pyrronisme
antieke filosofische stroming, die teruggaat Pyrrho (365-270 v. C.).

gekenmerkt door:
❑ epochè (opschorting oordeel);
❑ Isothenie (overtuigingen even sterk maken zodat oordeel opgeschort
moet worden);
‘isothenie’

Griekse ‘isotheneia’: gelijke kracht of gelijkwaardigheid
van tegengestelde argumenten.
❑ een uitgebalanceerde levenshouding (ethiek).
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Grondlegger Academie: Plato

Scepticisme van
de Academie
•d o g m a t i s c h s c e p t i c i s m e
• Probleem: ontvankelijk voor tegenwerping: ‘innerlijk
tegenstrijdig’: Weten dat kennis onmogelijk is, is
IETS WETEN; DUS: dogmatisch scepticisme moet
wel fout zijn.
• Carneades’ (213–129 bc) reactie op tegenwerping:
Scepticisme geen kentheorie of visie op wereld,
maar louter argumentatie-s t r a t e g i e :
• skeptic does not try to prove: he knows nothing.
Instead: s i m p l y a s s u m e s : he knows
nothing and defends that assumption against attack.
• Bewijslast ligt bij degene die beweert dat kennis
mogelijk is

Pyrrhonisme
• Pyrrho of Elis (365–275 bc)
• Opschorting oordeel (epoche) en vermijden kennisclaim,
zelfs de negatieve kennisclaim: ‘niets kan gekend
worden’.
• Leer van de ‘Tropen’ (=redenen voor epoche):
benaderingswijzen die onkenbaarheid waarheid
‘bewijzen’: for every proposition supported by some
evidence, there is opposite proposition supported by
evidence that is equally good (isothenie)
• Oplossing: ataraxia (acceptatie en berusting) - ethiek.
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?
Brood is
gezond

God is
schepper

Het
onder
werp

Brood
ontstaan

?
Brood is
ongezond

oerknaltheorie

Incommensurabiliteit
- Isothenie -

Wens: berusting in: houding of attitude van epoche
(=opschorting van een oordeel):

Resultaat

Innerlijke
rust

❑We zijn niet langer meer stellig in onze overtuiging
❑We onthechten ons van onze overtuiging.
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Ethiek: ataraxia

If Pyrrhonist needed to make judgments in order
to survive, he would be in trouble.
In fact, however,

there is a way of living that bypasses judgment:
He can live quite nicely (Sextus):

❑ following custom and
❑ accepting things as they

appear to him.
In doing so, he does not judge correctness of anything
but merely

accepts appearances for what they are.
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Klassieke pyrronist
Heeft niet zozeer epistemologie

Stelt zich tevreden met ondermijning dogmatische kennis/kennisleer
108

Reden om
dogmaticus te
ondermijnen
ingegeven vanuit
ETHIEK:
IN HET LEVEN
DAT IK LEID
VERZOEN IK ME
MET FEIT DAT IK
NIETS WEET: DAT
BEZORGT ME
RUST (ATARAXIA)

 En zo een antwoord voor
het ZIEKE DIER, zoals
NIETZSCHE de mens ook
wel duidt:
DE ONRUSTIGE MENS
zoekt ATARAXIA
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Foundationalisme en coherentisme als uitweg uit de reflexiviteitsstress:

110

NIETZSCHE: aversie tegen gedeelde, gemeenschappelijke karakter symbolische
vormen

p28

p.300: par.4 Het verlies van een transcendente orde in de laatmoderne filosofie: Nietzsche en de dood van GOD
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Filosoof met de hamer
correctie op:

❑ dominante mensbeeld: mens als rationeel wezen
❑ Systeemdenken: denken in totaalpakketjes (klassieke
denken, christendom, marxisme…enz)

filosoof met de hamer:
❑ hamer beeldhouwer (creatie)
❑ hamer arts (de diagnose)
❑ hamer sloper (destructie)

Een correctie

112

Sloper Nietzsche rekent af met ‘idola’: mens is

:

‘afgodsbeeld‘ = teken kuddegeest dat onbepaalde dier niet tot zijn recht
doet komen.
rationaliteit = ordening
werkelijkheid tot overzichtelijk
geheel

Tegenover deze

r at i o n a l i t e i t

Daarin geen plaats voor
onbepaald dier dat erkenning wil:
individu moet zich voegen

irrationaliteit
(lichamelijkheid):

al datgene dat zich niet voegt naar
ordening werkelijkheid:

Begeerten, verlangens en hartstocht:
wispelturig; passen niet netjes in
ordening: dus wordt dat veroordeeld
en krijgt het inferieure status.

Omkering klassieke denkschema

113

Omkering klassieke denkschema:
Niet rationaliteit, maar juist irrationaliteit is eigen aan
mens.
Zo is ‘lust’:
gevoel dat mens sterker, gezonder en
krachtiger maakt

gevoel dat leven bevordert.
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Nietzsche de naturalist:

Van nature streeft mens (onbepaald dier) naar:
toename levenskracht en bestrijding onlust (of omzeiling
daarvan)
Toch
onlustgevoelens ook nodig

Juist door pijn-verdriet-angst te overwinnen voelt
mens zich sterker

115

Alleen in beweging van onlust naar
overwinning ervan kan: gevoel van
❑ krachttoename,
❑ ‘macht’ en dus van
❑ lust
ontstaan
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Van ‘o v e r l e v e r e n a a n w e g v a n m i n s t e
w e e r s t a n d ’ wil Nietzsche niets weten
Degene die dat doet
❑ geeft zich gewonnen
❑ en verschuilt zich achter
‘systemen en in systemen.
❑ gaat s t r i j d niet aan
❑ en kiest voor quasi-zekerheid
van het ‘men’

doet geen recht aan

‘Uebermensch’

Overeenkomst met stoa: De Ysprong
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De dood van god – Leve de mens

p.301: DE
DWAZE MENS

“Der tolle Mensch. — Habt ihr nicht von jenem

tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage
eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und
unaufhörlich schrie:
"ich suche Gott! Ich suche Gott”.
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- Da dort gerade Viele von

Denen zusammen standen,
welche nicht an Gott glaubten,
so erregte er ein großes
Gelächter.
Ist er denn verloren gegangen?
sagte der Eine. Hat er sich
verlaufen wie ein Kind? sagte
der Andere. Oder hält er sich
versteckt? Fürchtet er sich vor
uns? Ist er zu Schiff gegangen?
ausgewandert? –

so schrieen und lachten sie
durcheinander
119

Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und
durchbohrte sie mit seinen Blicken. "Wohin ist
Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben ihn
getötet, — ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder!
Aber wie haben wir dies gemacht?
Wie vermochten wir das Meer auszutrinken?
Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen
Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als
wir diese Erde von ihrer Sonne
losketteten? Wohin bewegt sie
sich nun? Wohin bewegen wir uns?
Fort von allen Sonnen? Stürzen
wir nicht fortwährend?
Und rückwärts, seitwärts, vorwärts,
nach allen Seiten? Gibt es noch ein
Oben und ein Unten?
120

Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?
Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht
kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht
und mehr Nacht?
Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet
werden? Hören wir noch Nichts von dem Lärm der
Todengräber, welche Gott begraben?
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Riechen wir noch Nichts von der göttlichen
Verwesung? — auch Götter verwesen!

Gott ist todt! Gott
bleibt todt! Und wir
haben ihn getötet!
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Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das
Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist
unter unseren Messern verblutet, — wer wischt dies Blut
von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns
reinigen? Welche Sühnfeiern, welche heiligen Spiele
werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser
Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern
werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen?

Es gab nie eine größere Tat, — und wer nur immer nach
uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine
höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!"
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— Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine
Zuhörer an: auch sie schwiegen und blickten befremdet auf
ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie
in Stücke sprang und erlosch.
"Ich komme zu früh, sagte er dann, ich bin noch nicht an
der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und
wandert, — es ist noch nicht bis zu den Ohren der
Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit, das
Licht der Gestirne braucht Zeit, Taten brauchen Zeit, auch
nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu
werden.
Diese Tat ist ihnen immer noch ferner, als die fernsten
Gestirne, — und doch haben sie dieselbe getan!"
124

Betekenis ‘dood God’

❑Nihilisme
❑Nieuwe wereld gaat open

125

Ene kant
dood van God laat achter:
Oneindigheid, vacuüm, leegte, ‘niets’
nihilisme
doel

Fundament/be
gin

Mens IS louter
TUSSENWEZEN

Nihilisme =

126

Nihilisme volgens Nietzsche:
Confronted with many possibilities, the decadent
person no
longer knows what to do,
what to believe, what to
will.
When there are many
truths, he concludes, then
nothing is true.

But if nothing is true, or truly worthwhile,
convincing, or appealing,
then nothing really matters
anymore!

p.301
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Met dood van God

(van de joods-christelijke traditie)

❑ oriëntatie;
❑ horizon;
❑ zon;
❑ standaard;
❑ referentiepunt;
❑ fundament;
❑ vanzelfsprekendheid;
❑ de bodem

wordt weggevaagd:

Leidt tot:
crisis/scepsis (=twijfel)
alles wat vertrouwd, gangbaar, vanzelfsprekend was
wordt betwijfeld

ofwel gewantrouwd

…van kennis/waarheid en moraal.

Andere kant: nieuwe wereld gaat open
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MAAR
aan andere kant:

daad ‘doden van God’ betekent:
ook keerpunt

grootste daad aller tijden:
zal uiteindelijk leiden tot hogere
geschiedenis

Met verdwijnen (beperkende) horizon ontstaan nieuwe mogelijkheden.
Er is tijd voor nieuw avontuur/uitdaging aangebroken
Wie weet, aldus Nietzsche
ontdekt mens wel andere wereld

Later spreekt Plessner over:
Excentrische positionaliteit
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God is dood

130

Methode Nietzsche: Genealogie
❑ Contingentie < - > teleologie
❑ Standaard (ijkpunt) ontbreekt
❑ Brengt boven water: dominantie een
welbepaalde levenshouding < - > expansie leven
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Methode Nietzsche:
Genealogie
(=stamboomkunde)

❑ geen plaats voor
teleologie

❑ enkel en alleen contingentie:
Alles is denkbaar – niets absoluut
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Met dood van God is verdwenen:
❑ bron van goed en kwaad
❑ ijkpunt voor waar en onwaar
❑ Onze huidige moraal en kennis

(doortrokken van joods-

christelijke traditie en grieks-romeinse denken)

ontstaan

Contingentie

toevallig

‘toevallig’ =
❑ niet noodzakelijk:
❑ onze huidige moraal/kennis is onderhevig
aan ‘ontbinding’/vergaan
❑ We kunnen ons ook er van af keren!
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Uit dit genealogisch onderzoek blijkt
voorts:
onze kennis/waardeoordelen zijn
ontstaan uit bepaalde levenshouding.

had echter
Huidige dominante christelijke levenshouding is
ook anders (toeval!) kunnen zijn:
(Nietzsche heeft christendom op het oog)

er een van:

Levenshouding: gericht zijn
op expansie leven

Maar dat is niet zo:

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Matigheid
Gelijkwaardigheid
niet jezelf doen gelden
Naastenliefde
Barmhartigheid
Etc.

alles gericht op behoud leven,
waarbij de ‘zwakkeren/onderdrukten’ het
criterium zijn…
134

Grieksromein
se
filosofi
e

Joodschrist
elijke
traditi
e

Onze huidige
moraalwereldbeeld

De unterueberme
nsch van
nietzsch
e
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Nietzsche
Aansporing: experiment van nieuw soort leven/moraal aan te
durven:
De Übermensch:
❑ mens die zich zelf doet gelden
❑ die durft te leven
❑ die staat voor zijn idealen
❑ die niet gebukt gaat onder ballast van allerlei ‘tradities’ of
bepaalde levenshouding, zoals christendom.

136

HAMER VAN DE FILOSOOF: BEELDHOUWER:

beeld ‘nieuwe’ mens:
‘over-mens’, die
❑ in staat is te accepteren dat onze waarheid een
illusie is.
❑ boven zichzelf – als kuddedier – uitstijgt.

❑ De mens moet de ‘Uebermensch’ worden.
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Begint met ‘weten’ hoe menselijke natuur in elkaar
zit

Nu komt het erop aan naar die natuur te leven

Worden wat mens is (iets anders dan
worden wie je wil zijn!).
OPVALLEND:
gedachte sluit aan bij Aristoteles:
dat wat je als mens optimaal kunt zijn, sluit aan bij wat je van
nature in huis hebt (entelecheia).
Ook volgens Aristoteles kun je niet simpelweg worden wie jij
wil, maar wat je in potentie kunt worden.
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Wij hebben hem gedood
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Christendom onderwees:
Morele scepsis

(houding van fundamentele twijfel):

vooral t.a.v. moraal oudheid
Uiteindelijk is deze morele scepsis ook van
toepassing op eigen moraal

Christelijke deugd van waarachtigheid/ ‘wil tot
waarheid’ leidt ertoe:
ook eigen waarheid/moraal kritisch onderzoeken:
dat is men immers verplicht aan eigen oproep tot
morele scepsis

Conclusie is onafwendbaar:
ook waarheid (=God) relatief is
…en zo brachten wij (die dit
onderzoek verrichtten) God om
het leven
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We kennen effecten van onze eigen daad niet

141

Nietzsche richt boodschap tot atheïstisch publiek!
Maar
zelfs dit zogenaamde atheïstische publiek begrijpt boodschap ‘dood
van God’ niet:
Men zegt wel niet meer in God te geloven
maar feitelijk is men nog steeds door en door doortrokken van
christelijk gedachtegoed.
Pas wanneer mensen inzien dat men nog lang niet bevrijd is van
christelijke moraal
kan mens zich ontdoen van de ‘voor’-oordelen/vanzelfsprekendheden
En pas dan:
kunnen waarheid/waarden en normen kritisch
(historisch/genealogisch) onderzocht worden.
142

Pas als we deze stappen hebben durven zetten…
kunnen we openstaan voor uitdaging die zich in nieuw gecreëerde
openheid aandient
Een mens kan nu pas echt mens zijn…
zonder vast te zitten aan traditie/bepaalde levenshoudingen enz.
Er is ruimte gekomen voor scheppen van nieuwe, eigen waarheden en
moralen
…dan wordt nieuwe mens geboren…
dit is wat Nietzsche:
de Übermensch noemt (‘über’ te vertalen met ‘voorbij’…)
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Is dit nu eindstation
natuurlijk niet
wat hier beschreven is, is proces zonder begin en zonder
eind, net als stamboom (dat kent immers ook geen begin en eind).

Wat met Copernicus c.s. begon (onttroning van God!),

wordt met Nietzsche tot in uiterste doorgedacht(God is
dood!)

144

p.28
Met Nietzsche kan gezegd worden:
LEVEN IS EEN INDIVIDUEEL PROJECT
- Op zichzelf aangewezen; niets om op terug te vallen -

onzekerheid

Tegelijkertijd druk vanuit de samenleving:
Twee nieuwe tijdse geboden:
❑ Reflexive imperative: wees zelfkritisch!
❑ Geluksimperatief: wees gelukkig!
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p.29

Als reactie op dit wel heel ‘eenzame’ bestaan van de mens na de ‘dood van god’
Kwam de LEVENSKUNDE op
Een eigentijdse versie van de aristotelische deugdethiek

Een individuele wegwijzer voor het GOEDE LEVEN:
- Weerbaarheid mbt keuzestress -

Sluit ook aan bij Nietzsche benadrukte immers:
Individu doet recht aan zichzelf door zonder steun van traditie of levensbeschouwing het
eigen leven heroïsch vorm te geven
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p.30

Rol filosofie mbt GOEDE LEVEN:
❑ Ethiek buigt zich over GOEDE LEVEN
❑ Kritische bevraging opvattingen omtrent goede leven
❑ In vizier krijgen verborgen
vooronderstellingen
❑ Mogelijkheden scheppen voor nieuwe
perspectieven

❑ Hoort thuis op de AGORA – markt: de publieke ruimte
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p.31
Par. 2 De vrije markt als een bijzonder economisch systeem

Specifieke manier waarop de u i t w i s s e l i n g van kapitaal,
goederen en diensten tussen mensen, bedrijven, organisaties en
landen wordt georganiseerd
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Vrije markt = manier van organiseren
van economisch verkeer
p.33
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p.31

Par. 2.1. economische standaardbeschrijvingen

Vrije markt =
Wereldwijd systeem waarin ondernemingen en
privé-personen goederen en diensten kunnen
ontwikkelen en aanbieden aan elkaar.
Daarbij kunnen ze vrije keuzes maken en
beschikken over productiemiddelen,

koopkracht en rationaliteit zodat zij tot
onderlinge transacties kunnen komen,

waarbij de prijs primair wordt bepaald door de
verhouding van vraag en aanbod
150

Eigene VRIJE MARKT gekenmerkt door:
Privé-eigendom
Concurrentie
Vraag en aanbod: mechanisch
proces
Mens = homo economicus
Centrale rol van het geld
Vrije Markt nooit helemaal vrij:
toezicht overheid
Innovatie

151

p.32/33

Eigene VRIJE MARKT gekenmerkt door:
Privé-eigendom

Concurrentie

Vraag en aanbod: mechanisch proces

❑ Totstandkoming prijs: onpersoonlijk mechanisme
❑ Markt werkt optimaal indien: persoonlijke relaties
werking van mechanisme niet verstoren
❑ Morele overwegingen spelen geen rol
❑ Producent en consument zijn ‘marionetten’;
touwtjes in handen van ‘mechanisch proces en
wederzijds inwisselbaar
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Mens = homo economicus

❑ Actor: homo economicus die streeft naar
maximalisering preferenties

p.32

https://www.vn.
nl/adam-smithnadelen-vrijemarkt/

Centrale rol van het geld

❑ Functies geld: ruilmiddel; rekenmiddel en
oppotmiddel
❑ Sturend instrument: wel/niet investeren in
‘idee’ -> afhankelijk van verwachte
rendement
❑ Vrijemarkt
kapitalisme
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❑ Vrijemarkt

kapitalisme
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Vrije Markt nooit helemaal vrij: toezicht overheid

Innovatie

❑ Lastig probleem: wie is eigenaar nieuwe
ideeën?
❑ Patenten beschermen ideeën tijdelijk.
❑ Farmaceutische industrie: monopoly;
misbruik: veel geld vragen
❑ Kwestie: innovatie omwille van innovatie

155

p.33

Par. 2.2. Hoe we de markt ervaren: een nadere verkenning
De VRIJE MARKT is een
geheel dat meer is dan
de samenstellende delen
In de woorden van
DURKHEIM:

Het is een SOCIAAL FEIT
En in die zin ‘abstract’
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Emile Durkheim 1858-1917

Het geheel:

De vrijemarkt:

Sociale feiten:

Sociale feiten:
wijsgerige antropologie 2019-2020 deel I
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Ervaring van de vrije markt als een ‘institutie’
Dagelijkse handelen speelt zich af in context van instituties.
begrip institutie =
verzamelnaam voor verschillende verbanden van activiteiten die zich
tegelijkertijd afspelen in een subsector van de samenleving en gericht zijn op
het realiseren van bepaalde doelen of waarden
“By an institution I mean that subdivision of society which

consists in social groups, established by means of a charter,
together with their customs, laws, material artefacts and
organized around a certain aim or purpose” (Feibleman 1987:
33)

Voorbeelden:
Huwelijk en gezin, onderwijs en opvoeding, gezondheidszorg en maatschappelijke
hulpverlening, arbeid en onderneming (de vrije markt), leger, politie en rechtspraak
158

Sociale instituties

159

taken van instituties
(én van de daarbijbehorende organisaties):

• primaire taken: het realiseren van doelen en waarden, waar ze
voor zijn opgericht;

• secundaire taken: het instandhouden van de economische, sociale
en morele voorwaarden die nodig zijn voor de uitoefening van de
eerste taak;
• tertiaire taken: leveren van een bijdrage aan sociaal gedrag en
publieke moraal in andere instituties, door de manieren waarop men
die in de eigen institutie onderhoudt en bevordert.
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De vrije markt – institutie - als ervaarbare kwaliteit: de samenstellende delen:

p.34-35

De a c t o r e n die:
❑ Op de markt actief zijn
❑ Eigen rol vervullen: ‘ieder doet
het zijne’(Plato)
❑ het systeem vormgeven
❑ het systeem in standhouden

Actoren:
concrete mensen
die zich op hun
beurt weer laten
leiden door
ideeën en
verlangens
omtrent het
GOEDE LEVEN
161

Ad consument; p. 34

Waarom maakt consumptie deel uit van ons ‘goede leven’
De juiste weergave :
MASLOW’s hiërarchie
van behoeften
Behoeftei n t e n s i t e i t neemt

af naarmate meer voldaan
is aan de behoefte en

er dus
meer ruimte komt voor
persoonlijke ontwikkeling
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p.36

Par.2.3 ‘Vergeten’ aspecten: moraal, cultuur en ideologie

In rechtsfilosofie sprake van
separatie-these:

moraal

recht

Zijn recht en moraal
verschillende ‘sociale feiten’

In ethiek ‘goede leven en de vrije
markt’ ook sprake van separatiethese:

moraal

econo
mie

Zijn moraal en economie
verschillende ‘sociale feiten’
Dat lijkt wel het geval te zijn in
de standaardboeken economie
163

Overlap-model
Echter: overal waar - op individueel niveau van de actor - mensen keuzes maken
gaat het ook altijd om morele aspecten
De empirische realiteit van de vrije markt is eerder: overlap-model

moraaleconomie

Er wordt de schijn gewekt van neutrale en objectieve economie; luisterend naar
economische wetmatigheden
Deze schijn wordt gewekt door ‘gewoon’ morele vragen links te laten liggen
164

P.36

VRIJE MARKT in geschiedenis mensheid: UNIEK PROJECT

EEN SYSTEEM WAARIN WE ALLES WAT WE
PRODUCEREN EN CONSUMEREN,

ORGANISEREN VIA
ONPERSOONLIJKE
R U I L V E R H O U D I N G E N , EN DAT OOK
NOG OP WERELDSCHAAL

Ongeveer 200 jaar geleden ‘ontstaan’
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p.37
Moraal, geschiedenis en cultuur wezenlijke ingrediënten van het systeem ‘de vrijemarkt’
Vrijemarkt geen natuurverschijnsel; maar verweven met westerse cultuur

Ideeën over de
inrichting van de
samenleving die
door bepaalde
groepen mensen
worden gedeeld
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Theorie - Ideologie


Theorie



Ideologie



Voorwaardelijk



Absoluut geldig



onzeker



Vaststaand



Vatbaar voor bijstelling





Onderworpen aan testen

Vermijden testen (die de
ideologie onderuit halen)



Gebaseerd op empirie





Pretentie neutraliteit

Testen enkel tot doel de
ideologie te bevestigen of
ondersteunen



Kan verdwijnen





Kan ingeruild worden voor
‘betere’ theorie

De ideologie is de basis
van de … ideologie
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De mede grondleggers van de vrijemarkt-ideologie:

Adam Smith
- 1723-1790 -

Friedrich Hayek
- 1899-1992 -

Milton Friedman
- 1912-2006 -

Pleitbezorgers vrijemarkt met koppeling aan invulling goede leven, in termen van
vrijheid en vooral (groei van) materiële welvaart
168

Pleitbezorgers vrijemarkt met koppeling aan invulling goede leven, in termen van
vrijheid en vooral (groei van) materiële welvaart

Vanaf 70er jaren 20e eeuw nieuw
leven geblazen in liberalisme:
NEOLIBERALISME
- Neoklassiek denken -

LIBERALISME

169

p.38
Er wordt terecht gesproken over de vrijemarkt-ideologie

VRIJEMARKT is immers krachtige belichaming van duidelijke gekleurde ideeën; en is geen
‘filosofie’

❑ Vrijheid…maar vrijheid voor wie of wat?
❑ Bevorderlijk voor het goede leven…wiens en hoe ziet dat goede leven dan uit?

170

De vergeten trits:
❑ Moraal
❑ Cultuur
❑ ideologie

Naoorlogse
planeconomie moest
het afleggen tegen
vrije markt-model

https://www.dailymotion.com/video/x39w75h
171

Het
communisme
had de grote
ideologische
strijd verloren
Het
vrijemarktliberalisme bleef over:
De onbetwiste
winnaar:
Monopolypositie
verworven
Ideologieën
voelen zich
onaantastbaar
en willen dat ook
zijn: gij zult
gehoorzamen!
172
MAAR:

p.38

De vrije markt

De vrije markt
Maar:
Systeem waaraan bepaalde moraliteit
ten grondslag ligt en waarin morele
overwegingen belangrijk blijven

Geen neutraal-objectief
mechanisme

Cultuurhistorisch
allerminst vanzelfsprekend

Maar:

Resultaat van bepaalde geschiedenis
en cultuur en kan/moet veranderen als
onderliggende cultuur verandert

Maar:

Geen doelloos fenomeen

Belichaming bepaalde ideeën en
idealen omtrent goede leven

173

INDIEN

p.39

vrije markt RECHT DOET aan de VIJF
BESTAANSCONDITIES
kan het een goed organiserend
mechanisme zijn
dat
zowel vrijheid als goede leven op zijn
minst niet in de weg zit
en misschien zelfs de vrijheid en het
goede leven optimaliseert

174

Voorbeelden zoektocht nieuwe maatstaven van ‘vrije markt die RECHT DOET aan de
VIJF BESTAANSCONDITIES:
Quality of life index

p.39

Bruto nationaal geluk

https://worldhappiness.report/

https://www.numbeo.com/cost-of-living/
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Voorbeeld zoektocht nieuwe maatstaven van ‘vrije markt die RECHT DOET aan de VIJF
BESTAANSCONDITIES vanuit de filosofie:

176

Par.3. Opvattingen over het goede leven: Martha Nussbaums ‘capability approach’

p.39

Hannah Arendt: ‘HUMAN CONDITION’
Lichamelijkheid en lokaliteit (en
geschiedenis) zijn onontkoombare
onderdelen van onze menselijke
conditie
Dus: Opvattingen over het goede
leven nooit puur subjectief
p.40

177

Hedendaags denkster MARTHA
NUSSBAUM:

p.40

Haar kijk op het g o e d e l e v e n

178

Nussbaum zet zich af tegen: eenzijdige dominantie ‘nationaal gewin’
dat leidend is voor vraag: of een samenleving het GOED doet of niet
niet blind voor belang sterke economie, maar:
Sterke economie (= ‘huishoudkunde’) slechts m i d d e l ten dienste van
stabiliteit van democratische instituties
“De meesten van ons zouden er niet voor kiezen om in een welvarend land te
wonen dat niet langer democratisch was”.

Toverwoord vandaag de dag: ‘vooruitgang’: vraag die dan rijst: wat wordt met
‘vooruitgang’ bedoeld
Vaak wordt ‘vooruitgang’ vereenzelvigd met: stijging van het ‘bruto
nationaal product’ per hoofd van de bevolking’.
Doel: economische groei.

Alsof dit sub-domein van menselijke samenleving een
goede maatstaf vormt voor:
algemene kwaliteit van het
leven voor iedereen in een
samenleving.
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Als we zo doorgaan, aldus NUSSBAUM:
Verlangend naar ‘nationaal gewin’
ontdoen vele landen en daarin bestaande
onderwijsstelsels zich achteloos van allerlei
competenties die noodzakelijk zijn voor het
levend houden van de democratieën.
Als deze trend zich voortzet, zullen landen overal ter wereld binnen korte tijd:

generaties nuttige machines afleveren in plaats van volwaardige burgers die
in staat zijn om zelfstandig, creatief, probleemoplossend te denken, zich
kritisch op te stellen ten aanzien van de traditie en de betekenis te
doorgronden van het lijden en de prestaties van anderen.
Dewey: “Het woord ‘prestatie’ wordt steeds meer gebruikt voor dingen die een goed

ontworpen machine beter kan dan een mens, en het belangrijkste resultaat van het
onderwijs, het verwezenlijken van een leven van rijke betekenis, gaat in het tumult
verloren”.

180

181

Om de balans te herstellen en het waarlijk goede leven als maatstaf te nemen
Ontwikkelt Nussbaum samen met Sen
vanaf jaren tachtig 20e eeuw
zogeheten

C A PA B I L I T Y A P P ROAC H

Bruto
nationaal
product

Bruto
nationaal
geluk
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Uitgangspunt:
❑ het MENS-ZIJN ZELF vooronderstelt aantal potenties of mogelijkheden
(‘capabilities’)
❑ Als en voor zover men dat zelf wil, zou men deze moeten kunnen ontwikkelen
om tot goed leven te komen
❑ Samenleving is goed georganiseerd als ze op elk van deze potenties
garandeert dat ten minste een bepaald minimum voor iedere burger mogelijk
is
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Onderscheid functie en capaciteit:
Functie: ‘state of being’ – actualiteit –
•
A function = an achievement, but this should be broadly understood to include any 'state
of being.’
bike-riding example: He says a bicyclist has achieved the purpose of what one does with a
bike–namely, ride it. From this example, clearly the choice to ride a bike is a function of a human being, however, the
scope of functioning is not merely limited to a person's intention to ride the bike. A 'function' entails any 'state of
being' which includes excitement, happiness and fear. For example, a child who first begins to ride her bike may
display a great amount of fear as she wobbles down the road, but once she understands how to ride the bike smoothly,
she can enjoy (or perhaps become excited) riding her bike. Thus, when the child rides her bike (and is excited from
doing so), she has performed the functions of riding a bike, and having the emotions associated with doing so, while
partaking in the capability of play.

Capaciteit in aanleg: de reële mogelijkheid – potentialiteit •

A capability = a possibility, not just any possibility, but a real one.

For example, we can talk about the possibility of a person in a deeply
poverty-stricken area to find employment and support a family. However, such
a possibility may not be real considering external circumstances–for example,
no clothing, food or shelter.
Put differently: a 'capability set' (as Sen calls it) is the total functions available
for a person to perform.
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Correlation between:

freedom and function: the more limited one's
freedom, the less opportunities one has to
fulfill one's functions.
In sum according to Sen
a capability X entails:
(1)having the real possibility for X which
(2) depends on my powers and
(3) and no external circumstances preventing
me from X.

Negatieve vrijheid-sconcept
(Berlin)
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Nussbaum geïnspireerd door Aristoteles en Marx
wat betreft:

p.41

Methode die ze volgt die aansluit bij hoe mensen
FEITELIJK LEVEN

DUS GEEN: A PRIORI BEGRIP
VAN DE MENSELIJKE NATUUR

V E R K E N N E N D E R W I J S – HELEMAAL IN DE
STIJL VAN ARISTOTELES –
WORDEN AANTAL ZAKEN OF ACTIVITEITEN DIE
VOOR MENSEN BELANGRIJK BLIJKEN TE ZIJN EN
DIE MENSEN VERBINDEN MET ‘BLOEI’
(‘FLOURISHING’) EN HET GOEDE LEVEN
boven de oppervlakte gebracht
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Global ethics

p.41

NUSSBAUM wil geen puur westers verhaal
vertellen: ze pretendeert GLOBAL ETHICS
Globalization, broadly construed:

manifested in various forms of social activity
including economic, political and cultural life.
Practicing global ethics entails m o r a l

reasoning across borders

Borders can entail: culture, religion, ethnicity, gender, race,
class, sexuality, global location, historical experience,
environment, species and nations.
Ethicists ask:
how we best address issues of globalization:
how we begin to address conflicts that arise
when vastly different cultural norms, values, and
practices collide.
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Capabilities approach:
❑ viable [=levensvatbaar] approach to global ethics:
provides a universal measure of human flourishing
while also respecting religious and cultural
differences
❑ universal, but 'of a particular type.’: it is a
substantive theory of morality that accommodates
pluralism.

De lijst heeft vanzelfsprekend VOORLOPIG
karakter gezien het uitgangspunt en
werkwijze van NUSSBAUM: Er is geen a
priori waarheid over de mens en het goede
leven; ze verkent; observeert, en komt op
basis daarvan tot bijvoorbeeld een
algemene lijst met tien ‘capabilities’
[Nussbaum's list of central capabilities is
revisable]

Uiteindelijk komt NUSSBAUM uit bij – voorlopige - l i j s t
‘ c a p a b i l i t i e s ’, vermogens, mogelijkheden of potenties

waarover mensen beschikken en waarvoor ze de
ruimte moeten krijgen
als ze ‘menselijke bloei’ of het goede leven willen
kunnen realiseren:
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De lijst van CAPABILITIES van NUSSBAUM:
Die samenleving is goed, die mensen in staat stelt tot:
Leven

Plannen maken

Lichamelijke gezondheid

Relaties met anderen kunnen
en mogen hebben

Lichamelijke integriteit

Andere soorten

Zintuiglijke waarneming

Spel

emoties

Zeggenschap over de eigen
omgeving

Deze
capaciteiten
zijn niet tot
elkaar te
herleiden:

p.41

Het tekort aan
het ene niet te
compenseren
met een teveel
aan het andere
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Nussbaum's List of Central Capabilities
1. Life – Able to live to the end of a normal length human life, and to not have one's life reduced to not worth living.
2. Bodily Health – Able to have a good life which includes (but is not limited to) reproductive health, nourishment and
shelter.
3. Bodily Integrity – Able to change locations freely, in addition to, having sovereignty over one's body which includes
being secure against assault (for example, sexual assault, child sexual abuse, domestic violence and the opportunity
for sexual satisfaction).
4. Senses, Imagination and Thought – Able to use one's senses to imagine, think and reason in a 'truly human way'–
informed by an adequate education. Furthermore, the ability to produce self-expressive works and engage in religious
rituals without fear of political ramifications. The ability to have pleasurable experiences and avoid unnecessary pain.
Finally, the ability to seek the meaning of life.
5. Emotions – Able to have attachments to things outside of ourselves; this includes being able to love others, grieve at
the loss of loved ones and be angry when it is justified.
6. Practical Reason – Able to form a conception of the good and critically reflect on it.
7. Affiliation
A. Able to live with and show concern for others, empathize with (and show compassion for) others and the
capability of justice and friendship. Institutions help develop and protect forms of affiliation.
B. Able to have self-respect and not be humiliated by others, that is, being treated with dignity and equal worth.
This entails (at the very least) protections of being discriminated on the basis of race, sex, sexuality, religion,
caste, ethnicity and nationality. In work, this means entering relationships of mutual recognition.
8. Other Species – Able to have concern for and live with other animals, plants and the environment at large.
9. Play – Able to laugh, play and enjoy recreational activities.
10. Control over One's Environment
A. Political – Able to effectively participate in the political life which includes having the right to free speech and
association.
B. Material – Able to own property, not just formally, but materially (that is, as a real opportunity). Furthermore,
having the ability to seek employment on an equal basis as others, and the freedom from unwarranted search and
seizure.
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p.42
De drempelwaarde
- Threshold -

De GOEDE samenleving geeft aan elke CAPACITY een
basaal minimum aan ontwikkelruimte
Het is aan de mens om zelf te kiezen of men als dan
niet, in meer of mindere mate, daarvan gebruik maakt

p.43

De capability approach gaat niet primair
over de uitkomsten van menselijke
keuzes maar over:

DE RUIMTE OM KEUZES
TE MAKEN
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p.43
Kritische noot bij de capability-approach
Dit werd eerder gesteld:
NUSSBAUM wil geen puur westers verhaal
vertellen: ze pretendeert GLOBAL ETHICS
Vraag is of de ‘westerse’ NUSSBAUM haar eigen
SITZ IM LEBEN kan ontstijgen

De ‘lijst’ is gekleurd dor typisch westers ideaal
van:
Echter:
❑ individuele vrijheid en zelfontplooiing
❑ Keuzevrijheid (in lijn met liberale denktraditie)

Facticiteit van ons bestaan/de
‘human condition’:
Twee inzichten die leren:
❑ GOEDE LEVEN niet louter
kwestie van capaciteiten en
mogelijkheden
❑ ‘Bestaan’ ook gebonden aan
diverse condities die met het
menselijk bestaan zelf
meegegeven zin
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p.44

Kwestie: rol INSTITUTIES
❑ DE RECHTSSTAAT
❑ DE vrije markt

Maakt
mogelijk

Mede door:

Legt
beperkingen
en
verplichtingen
op

Haaks op keuzevrijheid

Creëert mogelijkheidsvoorwaarden goede
leven

Paradox van instituties
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Het GOEDE LEVEN a la Nussbaum behoeft wellicht een aanvulling
met de inzichten uit de STOA
EPICTETUS:
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Epictetus
Grote Drie van de Nieuwe Stoa:
❑ Epictetus (50-130 n. C.)
❑ Romeinse filosoof Seneca (1-65 n. C.)
❑ Romeinse keizer Marcus Aurelius (121-180 n. C.)
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Essentie Epictetus’ filosofie:

“Je moet niet verlangen dat
de dingen gebeuren zoals jij
wilt dat ze gebeuren, maar je
moet de dingen willen zoals
ze gebeuren: dan zal je
levensweg gelukkig zijn”.
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De werkelijkheid is volgens Epictetus in te delen in twee categorieën:

Twee categorieën werkelijkheid
Dat wat wel in onze macht ligt
- Alles waarmee we reageren op de wereld om ons heen -

Dat wat niet in onze macht ligt
- Alles waar we geen invloed op uit kunnen uitoefen -
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Wat wel
in onze
macht
ligt

streven

overtuigingen

angsten

Wat niet
in onze
macht
ligt

vermijden

ziekte

dood

geest

lichaam

Alles waarmee
we reageren
op wereld om
ons heen

Alles waar we
geen invloed
op kunnen
uitoefenen
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Kortom:
GOEDE LEVEN

Rekenschap geven van twee
categorieën onze werkelijkheid
Dat wat wel in onze macht ligt

- Alles waarmee we reageren op de wereld om ons heen -

Dat wat niet in onze macht ligt
- facticiteit/human condition: Natuur – relaties – instituties Alles waar we geen invloed op uit kunnen uitoefen -
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Par. 4 Vijf dimensies van het goede leven: relaties, instituties, lichaam, natuur en zin

p.44

Uitgangspunt: CONDITIES VAN MENS-ZIJN EN VAN GOEDE LEVEN

Twee categorieën werkelijkheid
Dat wat wel in onze macht ligt
- Alles waarmee we reageren en ons verhouden tot condities
mens-zijn en goede leven

Dat wat niet in onze macht ligt
- CONDITIES MENS-ZIJN EN GOEDE LEVEN
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Een opsomming van ‘bestaanscondities’ ook bekend van
❑ De bioloog/filosoof: PLESSNER
❑ De THEOLOOG SCHILLEBEECKX
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‘Bestaanscondities’ BIOLOOG/FILOSOOF PLESSNER

Drie constitutieve antropologische wetten

Against background of
❑eccentric positionality

❑accompanying ‘dual-aspectivity’
of man
Plessner formulates three
constitutive anthropological laws:

WET I
‘natuurlijke kunstmatigheid’

1892-1985

WET II
‘bemiddelde
onmiddellijkheid’

WET III
‘utopisch standpunt’
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Natuurlijke
kunstmatigheid

• Itt dier heeft mens geen vaste natuur
• Zonder vaste grondof plaats moet deze afvallige van de natuur via techniek en
cultuur toch eigen huis in wereld bouwen
• Zin natuur is ‘Naturbedingte Unnantur’
• In order to compensate for the natural place he has lost man is artificial by nature

• Kunstmatig door mens geconstrueerde wereld krijgt eigen gewicht en
objectiviteit
• Mens leeft niet direct in de natuur, maar wordt gevormd en bepaald
Bemiddelde
door eigen geschapen producten, taal en werktuigen (en instituties)
onmiddellijkheid

Utopisch
standpunt

• Door excentrische positionaliteit “every human being experiences his
or her constitutive rootlessness which impels him or her to
• transcend the achieved and thus to keep searching for the unreachable
HOME
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Tot zover Plessner

‘Bestaanscondities’ THEOLOOG SCHILLEBEECKX

Niet verrassend: overlap

SCHILLEBEECKX spreekt over:

Antropologische constanten
Een coördinatensysteem waarvan de menselijke
persoonsidentiteit binnen de maatschappelijke
cultuur het brandpunt is

1914-2009

Uit: GERECHIGHEID EN LIEFDE; 674-681
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Het coördinatensysteem van de mens

Lichaam,
natuur,
ecologie

• Verhouding menselijke persoon tot eigen lichamelijkheid – de mens is, maar
heeft ook een lichaam – en via eigen lichamelijkheid tot de grotere natuur en
het eigen ecologisch milieu, is een voor ons menszijn constitutieve relatie

• Menselijke persoonsidentiteit omsluit samenzijn met medemensen
medemenszijn

Maatschappeli
jke dimensie
onze identiteit

• Relatie van menselijke persoon tot maatschappelijke in institutionele
structuren
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Tijd-ruimtestructuur

Theorie en
praxis

Religieus
bewustzijn

•Tijd-ruimte, historische en geografische gesitueerdheid van de persoon en de cultuur
•Confrontatie met niet door maatschappelijke structuren ooit op te heffen – met name
dialectische - spanning tussen natuur en geschiedenis; die elkaar niettemin
samentreffen in concrete menselijke cultuur

•Relatie tussen theorie en praxis: menselijke cultuur verkrijgt duurzaamheid. Mens
niet overgeleverd aan ‘instinctennatuur’. Samenspel theorie en praxis waarborg
steeds ‘menswaardiger cultuur’.

•Het utopisch moment van het menselijk bewustzijn: toekomst van de mens. Betreft:
varia aan conservatieve en progressieve totaliteitsconcepties – al dan niet
godsdienstig - die het mens in samenleving mogelijk maken de contingentie of
eindigheid, de wisselvalligheid met de daarin meegegeven problematiek van lijden,
fiasco, falen en dood op enigerlei zin te geven of te overwinnen

Tot zover Schillebeeckx
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p.45
De methode:

Uitgangspunt is niet: KIEZENDE INDIVIDU

Uitgangspunt is

zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in
liberale theorievorming

De mens = een-subject-, “verzonken–in-zijn-lichaam–en- verwikkeld-inde-wereld”

De elementaire leefomgeving – habitat/ethos

Dit uitgangspunt levert volgende op:
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‘Bestaanscondities’ GOEDE LEVEN EN DE VRIJE MARKT

Relaties met
medemensen

instituties

lichaam

p.45

• Ecologisch systeem van BRONFENBRENNER
• ‘De mens wordt vrij geboren, en overal bevindt hij zich in ketenen’ (Rousseau)
• Sociale relationaliteit

• Van meet af aan: deel van institutionele wereld: geboorteregistratie; inentingen;
dienstplicht; deelname verkiezingen
• Gemeenschapsvorm: vaste gedeelde handelingspatronen: maken mogelijk dat mensen
gezamenlijk iets kunnen realiseren dat individuele handelen overstijgt
• Enerzijds: komen voort uit handelen van mensen; anderzijds heeft institutie
mensonafhankelijk bestaan

• Mens is – in ieder geval ook - lichamelijk wezen
• Tijd en plaatsgebondenheid
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p.46

natuur

Geestelijke of de zin

• Via lichaam gekoppeld met fysieke natuur
• Leefomgeving: gedeeld met plant en dier
• De ecologische dimensie

• De mens is niet alleen lichaam
• De mens is ook niet tijd-plaatsgebonden
• De mens zoekt naar ‘zinvol’ bestaan; overstijgt
fysieke bestaan hier en nu; plaats geven ‘lijden’
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p.47

Bestaanscondities versus capabilities (van Nussbaum)

1. Dubbele rol condities:
❑ Maken mens-zijn mogelijk
❑ Vormen begrenzing mens-zijn: facticiteit bestaan (Sartre)
2. Goede leven is individuele keuze; tegelijk ook zaak van het collectief
instituties hebben ‘sturende of zelfs dwingende status’

p.48

3. We m o e t e n ons tot de dimensies/condities verhouden: brengen
verplichtingen met zich mee

❑

vb Desuetudo - Von Jhering: door opkomen voor eigen rechten
levert individu bijdrage aan ontwikkeling en instandhouding van
objectieve recht. Indien niet: desuetudo

❑

als niemand zich bekommert om instituties volgt wanorde
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4. In beeld brengen verschillen tussen culturen aan de hand van
bestaanscondities

p.48

5. Normatieve dimensie van de condities: aangeven mogelijkheden
waarlangs mensen iets van het goede leven kunnen realiseren
Verschillende mensen kennen aan diverse
dimensies een verschillend gewicht toe
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Nussbaum:

p.49

Goede leven indien: MOGELIJKHEID
om x te hebben
Maar:

De MOGELIJKHEID X TE HEBBEN
niet meer dan een noodzakelijke;
maar nog geen voldoende
voorwaarde
Voor een goed leven is namelijk ook
nodig:
Mens heeft DAADWERKELIJK x
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De vijf bestaanscondities = WEEGINSTRUMENT:
Maatstaf en manier om te kijken in hoeverre
De instituties van de VRIJE MARKT bijdragen aan het goede leven

De aangescherpte centrale probleemstelling:
In hoeverre kan de vrije markt, zoals die in de moderne tijd is opgekomen en ingericht
bijdragen dan wel afbreuk doen aan het goede leven met de dimensies van:
❑ Relaties
❑ (andere) instituties
❑ Het lichaam
❑ De natuur
❑ De zinervaring
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